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 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Integrale Statencommissie  

Onderwerp 
 

Evaluatie Omgevingsvisie - Actualiteiten 

Datum beeldvorming 
 

6 april 2022  

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Aanleiding voor deze beeldvorming is de evaluatie 
van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. In dit 
derde deel van het drieluik van beeldvorming 
wordt een aantal actuele en verwachte 
ontwikkelingen geschetst die betrekking hebben 
dan wel invloed kunnen hebben op de evaluatie en 
mogelijke actualisatie van de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks.  
 
Dit overzicht van Actualiteiten dient als bouwsteen 
voor de evaluatie Omgevingsvisie. Het is er op 
gericht om inzicht te bieden in de externe 
ontwikkelingen waar de provincie nu en de 
komende jaren mee te maken krijgt. De 
Omgevingsvisie is voor Provinciale Staten het 
beleidskader en – instrument voor de fysieke 
leefomgeving voor de ontwikkelingsrichting van 
Flevoland het komende decennium en daarna.  
 
De beeldvorming bestaat uit feitelijk informeren en 
peilen en toetsen.  

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Deze bespreking is bedoeld om Provinciale Staten 
in staat te stellen zich een beeld te vormen van de 
belangrijkste ontwikkelingen die op de 
Omgevingsvisie van invloed (kunnen) zijn, de 
landelijke opgaven en hoe deze zich verhouden 
met de Flevolandse opgaven en met de 
Omgevingsvisie FlevolandStraks.  
 
Op basis van deze informatie moet de vraag over 
mogelijke actualisatie van de Omgevingsvisie 
kunnen worden beantwoord. 
 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 

Deze beeldvorming is gepland voor de integrale 
commissie op 6 april 2022. Het programma stellen 
wij als volgt voor:  

 
 
 
8 maart 2022 
 
EBES 
 
Evaluatie OVF - Actualiteiten 
S en B  
 

 
2896233 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

a. Een korte introductie op het proces van de 
evaluatie Omgevingsvisie en de vraag die voor 
de zomer moet worden beantwoord of 
actualisatie van de visie nodig/ wenselijk wordt 
gevonden.  

b. Bespreking van de Actualiteiten door PS.  
 
Informeren 
De Gedeputeerde licht kort de context van de 
bijeenkomst in het evaluatieproces toe en de 
vragen die aan Provinciale Staten worden 
voorgelegd.  
 
Over enkele actuele thema’s hebben GS-leden in 
een pitch van in totaal 15 minuten gereflecteerd op 
de huidige Omgevingsvisie. Deze pitch wordt als 
film vooraf beschikbaar gesteld. Daarnaast is als 
bijlage een informatiebundel ter voorbereiding op 
de beeldvorming bijgevoegd. Relevante 
actualiteiten worden op een rij gezet en beknopt 
beschreven.  
 
Peilen en toetsen 
Na de introductie van de gedeputeerde kunnen 
Provinciale Staten de actuele ontwikkelingen, zoals 
aangegeven in de informatiebundel en de film - in 
relatie tot de Omgevingsvisie integraal bespreken. 
Voorgesteld wordt dit plenair te doen aan de hand 
van vier vragen. Deze kunnen in de fracties worden 
voorbesproken. De vragen worden via Mentimeter 
gesteld. De Statenleden wordt gevraagd hiervoor 
een tweede device bij de hand te hebben.  
 
Aan de hand van deze vragen bespreken PS de vier 
onderdelen onder leiding van de voorzitter van de 
vergadering, dan wel een gespreksleider. Voor elke 
vraag is circa 15 minuten beschikbaar. De vier 
vragen die ter vergadering worden besproken zijn:  

a. De pitches geven een beeld van een aantal 
actualiteiten, herkent u deze 
ontwikkelingen? Mist u hierin nog iets?   

b. Van welke +/- 3 ontwikkelingen verwacht u 
dat deze de grootste impact zullen 
hebben? 

c. Tussen welke thema’s of ontwikkelingen 
ziet u belangrijke raakvlakken?  

d. Tussen welke thema’s of ontwikkelingen 
ziet u spanningen?   

  
Op basis van de bespreking van deze vragen zal PS 
de vraag moeten kunnen beantwoorden: is 
actualisatie nodig of wenselijk en zo ja in welke 
richting? De aanbevelingen van Lysias Advies 
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kunnen bij de bespreking worden betrokken. Dit 
komt in de fase van oordeelsvorming aan de orde.  
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  

Er is 1,5 uur beschikbaar.  

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Diverse onderdelen zijn op een eerder moment in 
PS aan de orde geweest: 
1 september 2021: Evaluatietraject OVF 
6 oktober 2021: Evaluatietraject OVF – 
Tussenrapportage 
12 januari 2022: Evaluatietraject OVF – Monitor 
2 februari 2022: Evaluatietraject OVF – Leren van de 
Omgevingsvisie 
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

1) Een informatiebundel Actualiteiten 
(bijgevoegd) 

2) Korte pitch in filmvorm over actuele 
ontwikkelingen (nazending) 

 
Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 

Gedeputeerde Omgevingsvisie 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 
 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Naar aanleiding van de drie beeldvormende 
sessies wordt in april met de Procedurecommissie 
de volgende fase van het proces afgestemd en de 
wijze waarop PS dat proces wensen te doorlopen. 
De volgende fase is de oordeelsvorming en 
besluitvorming over eventuele actualisatie van de 
Omgevingsvisie:  
1. Keuzenotitie Actualisatie – Commissie 11 c.q. 18 

mei 2022 
2. Startnotitie Actualisatie – Commissie 15 juni 

2022, PS 13 juli 2022 
 
Afhankelijk van besluitvorming startnotitie: 
3. Najaar 2022: bespreking c.q. besluitvorming op 

een aantal onderdelen uit de startnotitie  
4. Februari/ maart 2023: voortgangsrapportage/ 

overdrachtsdocument voor coalitieakkoord/ 
nieuwe staten 

  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Informatiebundel Actualiteiten  2937296 Ja 
Film korte pitches: https://youtu.be/CVlDkhBxZwg 
 

 Ja  

   

https://youtu.be/CVlDkhBxZwg

